BÀSQUET
Temporada 2020-2021
INFORMACIÓ ALS EQUIPS PARTICIPANTS EN LA LLIGA DE BÀSQUET DEL
PATRONAT D’ESPORTS.
Per a la temporada 2020-2021 es planteja organitzar la 15ª edició d'una nova competició local
no federada de basquet. Es facilitarà la renovació per als equips que hagin participat fins al final de
la 2ª fase de la competició 2019-2020.
Això es podrà realitzar en les següents condicionis
Renovació: ( equips temporada anterior 2ª fase): Des de 7 a 25 setembre.
Noves inscripcions: des de 28 setembre a 8 d'octubre.de 2020.
Data prevista per iniciar competició: Dilluns 2 de Novembre de 2020.
Al moment d'inscriure's cal realitzar l'abonament corresponent a la 1ª FASE Lliga 2020-21,
(sent el preu per partit 45,73 € cadascun; en funció dels equips es facilitarà l'import final a pagar de
la fase 1ª ). juntament amb l'imprès d'inscripció/renovació signat pel delegat i jugadors previstos,
incloent còpia del seu DNI.

Más información

http://esports.castello.es
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XV Torneig de Bàsquet - Temporada 2020-2021. Informació general
Seguint amb les normes establertes per al Bàsquet es fa el màxim recalcament en les normes de “joc
net”. Es controlaran les fitxes i alineacions. Es controlaran les sancions, informant-se de les mateixes a
través del tauler d'anuncis, pàgina web del Patronat d’Esports http://esports.castello.es i passant avís a
l'àrbitre respectiu. Tot això a fi de que la competició es caracteritzi per no tenir problemes de comportament
entre jugadors, ni d'aquests amb l'àrbitre. En funció de la conflictivitat d'un grup o individu es podrà retirar el
dret a renovació d'un equip, o fins i tot el dret a jugar d'un individu o grup d'individus, segons es recollirà en la
normativa de sancions. Es recorda que el cost per partit per a una fase següent podrà variar quan canvï
l'ordenança municipal de preus públics. Normalment s'organitzen dues competicions de Lliga, sent la 2ª
funció de la classificació i renovació de la 1ª, des de primers de novembre fins a finals de maig.
La inscripció és ferma una vegada s'abonen els drets d'arbitratge, instal·lació i organització, xifrats en 45,73 €
per partit per la 1ª fase de 2020-2021.
Per a la següent temporada (2020-21) s'estableix un període de renovació per als equips que van
completar la 2ª fase de Lliga, durant el mes setembre. Finalment a la fi de setembre i per rigorós ordre de
recepció en l'oficines del Patronat d'Esports (C/Columbretes, 22), de l'imprès corresponent i el justificant
del pagament, es podran inscriure equips per a les places que haguessin quedat vacants, pel procediment
habitual. Primer confirmar la plaça personalment i immediatament realitzar el pagament amb targeta o al banc
–es reservarà la mateixa el necessari per anar al banc i tornar- i lliurar el justificant,
S'organitzaran 2 competicions. El realitzar competicions més curtes pretén evitar el que hi hagi
equips que en anar perdent jugadors arribin a no disputar partits i fins i tot retirar-se de la competició, amb els
trastorns que això comporta per a la resta. En qualsevol cas es podran modificar el sistema de competició per
ajustar-ho, en funció del nº d'equips d'un grup, al nº de jornades, mitjançant programació de play offs, etc.
En cas excepcional d'haver de recuperar algun partit s'aprofitaran les setmanes en què no es
programa competició per haver-hi algun dia festiu o la setmana que es deixa entre una i una altra
competicions o, en el cas de la 2ª fase de lliga, després d'acabar les jornades programades.
Tots els participants han de tenir el seu propi segur metge (Seguretat Social,...), no subscrivint-se una
pòlissa específica per a aquesta competició d'esport oci i manteniment físic al no ser preceptiu. En cas de
lesió han d'acudir al seu propi servei mèdic d'urgències o d'atenció sanitària habitual.
Previsión inicial de competiciones y fechas (salvo retrasos imprevistos del calendario):
Lliga I. Possible 7 jornades. Setmanes: Novembre 2, 9, 16, 23 i 30; Desembre 14;Gener 11.Import de
l’inscripció la fase 1ª, *depèn del nomeni d'*equips. Import de cada partit 45,73 €. (Excepte canvi d'Ordenança)
Lliga II: segons sistema de competició Setmanes de febrer i fins a final de maig com a màxim.
Inscripció fase 2ª: Quan conclogui la fase 1ª, depèn del nombre d'equips. Import cada partit 45,73 €.€.
(Excepte canvi d'Ordenança)

TROFEUS
Com s'ha indicat, excepte canvis en el sistema de competició, els trofeus correspondran als 3 primers
classificats de cada En cas d'empat decideix primer l’Average particular Tota la informació de la competició:
reglaments, calendaris, resultats, sancions, es podrà consultar o recollir en les pròpies instal·lacions
esportives municipals on es jugui, en les oficines del Patronat d'Esports, o a través de la web del Patronat:
normatives, calendaris i classificacions. Web del Patronat d’Esports: http://esports.castello.es
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